
Felix börjar skolan 
– nu med Bliss, Pictogram, Widgit och Ritade tecken

Felix börjar skolan – Bokpaket 

Felix börjar skolan – Bliss (5 läseböcker)
Best.nr 10091 

Felix börjar skolan – Pictogram (5 läseböcker) 
Best.nr 10092 

Felix börjar skolan – Ritade tecken (5 läseböcker) 
Best.nr 10093                        

Felix börjar skolan – Widgit (5 st läseböcker)
Best.nr 10094

Priser: 212:–/paket exkl. moms

Vad vet du om Felix? Arbetshäften

Vad vet du om Felix? Arbetshäfte Bliss
Best.nr 10051

Vad vet du om Felix? Arbetshäfte Pictogram
Best.nr 10052  

Vad vet du om Felix? Arbetshäfte Ritade tecken
Best.nr 10053

Vad vet du om Felix? Arbetshäfte Widgit
Best.nr 10054 

Priser: 34:–/häfte exkl moms                      
                             
 

Det finns fem små böcker om sjuårige Felix och hans första år i skolan. Det är mycket Felix 
funderar på. Gör man svåra saker i skolan? Hur får man kompisar? Kan man gå vilse?

Helena Bross är lågstadielärare och författare och har skrivit flera böcker om skolans värld.

Läseböckerna finns med Bliss, Pictogram, 
Widgit eller Ritade tecken. I versionerna med 
Pictogram, Widgit och Ritade tecken är tanken 
att symbolerna ska vara ett stöd för minnet och 
läsförståelsen.

Det finns också ett arbetshäfte med uppgifter 
för att ge eleven möjlighet till återkoppling. 
Arbetshäftet består av fem kapitel – ett för 
varje bok. Frågorna har svarsalternativ som 
man markerar. Eleverna behöver alltså inte 
kunna skriva. Både frågor och svar finns med 
Bliss, Pictogram, Widgit eller Ritade tecken.

Beställ direkt från Butiken på www.spsm.se eller
order@spsm.se  •  Tel 020-23 23 00  •  Fax 090-13 75 30



Nu finns alla fem böcker om Felix med tillhör-
ande arbetsböcker som en interaktiv webbbok 
online! De digitala böckerna finns tillgängliga i 
fyra versioner med Bliss, Pictogram, Widgit och 
Ritade tecken.  

I Felix online får eleven tillgång till alla Felix-
läseböckerna i digitalt format och möjlighet att 
svara på frågor direkt i arbetsböckerna. Läse-
böckerna kommer att förses med ljudstöd och 
alla böcker går att styra med alternativa styr-
sätt som mus, kontakter (en- och tvåkontakt) 
och tangentbord. 

Roligt, enkelt och snabbt!
Eftersom Felix körs direkt online behöver du 
inte installera något på din dator. Det enda du 
som lärare behöver är ett abonnemang! 

Felix börjar skolan 

Det finns fem små böcker om sjuårige Felix och hans första år i skolan. Det är mycket Felix 
funderar på. Gör man svåra saker i skolan? Hur får man kompisar? Kan man gå vilse?

Helena Bross är lågstadielärare och författare och har skrivit flera böcker om skolans värld.

Från Lärarrummet kan du som lärare sedan ad-
ministrera upp till 10 elever samtidigt som kan 
använda olika versioner och styrsätt. 

Prova demoversionen av Felix Online idag och 
följ med på Felix äventyr i skolan!
Fungerar för närvarande ej i Mac.

http://www.webbfelix.se

Best.nr 10042, pris från 246:– per elevlicens

– nu även online med Bliss, Pictogram, 
Widgit och Ritade tecken


